
  :الوظيفة

 للمزيد من الوظائف واخبار المسابقات الحكومية تابعنا علي الفيس بوك من هنا

http://www.facebook.com/wazaef4youth 

 او علي مدونة وظائف الشباب من هنا 

t.comwww.wazaef4youth.blogspo 

 : مسابقة الكيميائيين 

 5102/  9/  01أسماء الكيميائيين المتقدمين فى المسابقة المعلن عنها على موقع الشركة بتاريخ 

الستالم الصورة فقط بعد مطابقة البيانات ( صورة + أصل ) والمطلوب إحضار األوراق الخاصة بهم 

  .طبقاً لشروط المسابقة المعلن عنها تمهيداً لتحديد مواعيد االختبارات 

  :لمطلوبة هى واألوراق ا

  .شهادة المؤهل الدراسى  -0

  .بطاقة الرقم القومى  -5

  .شهادة الموقف من التجنيد  -3

  .كارنيه النقابة  -4

  :وذلك خالل المواعيد المحددة لكل مجموعة 

  5102/  0/  30سيتم استالم أوراقهم يوم األحـــد الموافق  011رقم :  0من رقــــــم 
  5102/  5/  0سيتم استالم أوراقهم يوم االثنيـــن الموافق  511رقم :  010من رقم 

  5102/  5/  5سيتم استالم أوراقهم يوم الثالثــاء الموافق  311رقم :  510من رقم 

  5102/  5/  3سيتم استالم أوراقهم يوم االربعـاء الموافق  411رقم :  310من رقم 

  5102/  5/  4يوم الخميس الموافق  سيتم استالم أوراقهم 211رقم :  410من رقم 

  5102/  5/  7سيتم استالم أوراقهم يوم األحـــــد الموافق  211رقم :  210من رقم 

  5102/  5/  8سيتم استالم أوراقهم يوم االثنيـــن الموافق  711رقم :  210من رقم 

  5102/  5/  9سيتم استالم أوراقهم يوم الثالثــاء الموافق  811رقم :  710من رقم 

  5102/  5/  01سيتم استالم أوراقهم يوم االربعاء الموافق  841رقم :  810من رقم 

 

  .ولن يتم إستالم أى أوراق بعد التواريخ المحدده أعاله ** 

   

 للمزيد من الوظائف واخبار المسابقات الحكومية تابعنا علي الفيس بوك من هنا 

http://www.facebook.com/wazaef4youth 

 او علي مدونة وظائف الشباب من هنا 
t.comwww.wazaef4youth.blogspo 
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  يتم تسليم األوراق بالشركة 011رقم :0الكشف من رقم
  5102/  0/  30يوم األحد الموافق 

 

  ابانوب عادل فاروق -0

  ابتسام محمد محمود ابراهيم الكميلى -5

  ابرام جرجس عبد القدوس حنا -3

  ابراهيم ربيع ابراهيم -4

  احالم محمد حسين محمد -2

  احمد بهاء زوين احمد -2

  احمد جمعه احمد حسن -7

  احمد حسن احمد حسن -8

  احمد حسن محمود حسن فولى -9

  احمد رمضان جمال محمد -01
  احمد سيد جمال عثمان -00

  احمد شحاته عبد الجواد عبد العظيم -05

  احمد صابر على محمد -03

  احمد صبره عبد الرحيم سليمان -04

  احمد عبد الجواد -02

  احمد عبد العاطى نادى -02

  احمد عالء امام سيد -07

  احمد محمد ربيع احمد علي -08

  احمد محمد عبد القادر احمد -09

  محمد غزالى ابراهيماحمد  -51

  احمد محمد محمد عبد الرحمن -50

  احمد مفاضل سنوسى عبد الباقى -55

  اسامة عدلي ابوزيد حسين -53

  اسامه شعبان عباس محمد -54
  اسامه محمد عبد الكريم ليسى -52

  اسامه محمد محمد مرسي -52

  استير حنا ايليا عياد -57

  استير صفوت سمير شحاته -58

  الم الفولي عبد المنعماس -59

  اسماء جمال محمد عبد الحفيظ -31

  اسماء حسن حسنى مراد -30

  اسماء خليل حسن -35

  اسماء خميس صابر -33

  اسماء خيري محمد على -34

  اسماء شهبور -32

  اسماء طه محمد -32

  اسماء عبد الكريم شحاته -37

  اسماء على محمد على -38

  حموداسماء عليوه خيرى م -39



  اسماء محمد عطية احمد -41

  اسماء مختار ذكى -40

  اسماء مهران حسين -45

  اسماء هشام عبد الرحيم احمد -43

  افنان على كامل كامل -44

  االء احمد محمد احمد -42

  االء سمير عبدالوهاب مدكور -42

  االء علي عبداللطيف -47
  االء فرغلي سيد محمد -48

  محمداالء محمد مرسى  -49

  الزهراء عنتر عبدالرزاق عبدالوهاب -21

  الشيماء أشرف فرغل حسن -20

  الشيماء خليل محمد -25

  الشيماء محمد سالم محمد احمد -23

  الشيماء محمود محمد المرسي -24

  الشيماء مختار جابر سيد -22

  الشيماء مصطفي -22

  الشيماء هراس عبد الرشيد عبد المحسن -27

  الفريد عيد الفايز -28

  الهام محمد عبد المعز مرسى -29

  اماره حسن حسين محمد -21

  امال ثروت عبد اللطيف -20
  اماندا اليا بولس -25

  امانى احمد عزيز -23

  امانى ادوار برسوم قليني -24

  امة هللا جمال مهدى مهنى -22

  امل احمد محمود محمد حسن -22

  يفامل اشرف عطية عبداللط -27

  امير وديع فهيم يعقوب -28

  امير يوسف كامل -29

  اميره امين سعد امين -71

  اميره سالم محمود مفتاح -70

  اميمة احمد عبد العزيز -75

  اميمه محمد عوض محمد -73

  انجى جرجس انور -74

  انطون اسحق عبد المالك -72

  انغام احمد عزت -72
  انور عبد العظيم ابوزيد حسن -77

  اية هللا محمد دسوقي -78

  اية نجاح صادق محمد -79

  ايرينى سمير فؤاد خليل -81

  ايرينى عادل برسوم عبد الملك -80

  ايرينى فؤاد ابراهيم -85



  ايمان احمد فريد بخيت -83

  ايمان امير محمد علي -84

  ايمان حسين عبد السالم -82

  ايمان خليل عطية خليل -82

  على ايمان شعبان محمد -87

  ايمان صدقي عزمي مصطفى -88

  ايمان محمود محمد فرحات -89

  ايمى رفيق لبيب جندى -91
  ايناس محمد عبدالحميد محمد -90

  ايهاب سليمان محمد احمد -95

  ايهاب سمير منير ايوب -93

  آالء احمد محمد احمد عبد اللطيف -94

  آيات صالح عبده أحمد -92

  آية محمد احمد محمد -92

  آية عبد العزيز شحاته عيسى -97

  آية عبد الوكيل محمد على -98

  آية مجدى لطفى خشبه -99

  آيه عديل درويش شلقامى -011

   

 للمزيد من الوظائف واخبار المسابقات الحكومية تابعنا علي الفيس بوك من هنا

http://www.facebook.com/wazaef4youth 

 او علي مدونة وظائف الشباب من هنا 
t.comwww.wazaef4youth.blogspo 

 

 

  يتم تسليم األوراق بالشركة 511رقم :010الكشف من رقم
  5102/  5/  0يوم االثنين الموافق 

 

  أبانوب عادل فاروق -010

  أحمد رجب عبد الظاهر -015

  أحمد سليمان محمد سليمان -013

  أحمد صالح سميح على -014

  أحمد عزام محمد علي عزام -012

  أحمد محمد بهاء الدين شحاتة سطوحي -012

  أحمد محمد عبد الرزاق -017

  أحمد محمد عبد السالم عبد الغني -018

  أحمد محمد عبد النبي محمد -019

  أحمد محمد مختار محمد حسن -001

  حمود شكري محمودأحمد م -000

  أرميا مسعود فهمي ميخائيل -005

  أسماء احمد كمال رياض -003

  أسماء جمال محمد عبد الحفيظ -004
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www.wazaef4youth.blogspot.com


  أسماء خيرى محمد على -002

  أسماء ربيع السيد أحمد -002

  أسماء زهران محمد شاكر -007

  .أسماء شعبان محمود اسماعيل -008

  أحمدأسماء عبد التواب عبد الهادى  -009

  أسماء عبد الحميد محمد منير -051

  أسماء عبد المجيد عبد الفتاح عبد المجيد -050

  أسماء فتح أحمد على -055
  أسماء يوسف محمد يوسف -053

  أفيات عثمان عبد الحفيظ -054

  أالء عيد محمد -052

  أميرة أمين سعد أمين -052

  أميرة مجدى محمد عبد الغنى منصور -057

  أيات صالح عبده أحمد -058

  إسراء احمد الهم عبد المحسن -059

  إسراء جمال مصطفي -031

  إسراء خلف توفيق محفوظ -030

  إسراء عادل محمد -035

  إسراء عبد التواب على -033

  إسراء عبد الحميد محمد منير -034

  إسراء عثمان قطب حسن -032

  إسراء على عبدالرؤف بدر -032
  د العريان عبد الحميدإسراء محم -037

  إسراء محمد حسانين عبد العليم -038

  إسراء محمد مصطفى محمود -039

  إسراء ناصر فوزي محمود -041

  إيمان أحمد سيد عبد الحميد محمد -040

  إيمان محمد عزت مهدي هاشم -045

  إيمان مــختار محمد -043

  باسم رابى صالح محمد -044

  باهر طلعت فهمى -042

  بسمة سالم محمود -042

  بسمة عبد المنعم عبد هللا اسماعيل -047

  بسمة عماد الدين عبد العزيز عالء الدين -048

  بسمة محمد بهاء الدين مصطفي -049

  بلقيس عالء الدين حسن محمد -021

  بوال بشرى شخلول واصف -020
  بولس عادل وديع خليل -025

  بيتر لويس اسكندر -023

  يل اديب دميانبيتر نب -024

  بيشوى سليم عزمى بندى -022

  بيشوي اسحق معوض -022

  تغريد محمد توفيق -027



  توماس فرحات رمزى بشرى -028

  جرجس فتحي حنا -029

  جهاد ابراهيم محمد السيد -021

  جهاد طارق فضل عثمان محمد الجامعي -020

  جهاد محمد طه مرسي -025

  جهاد محمود محمد محمود -023

  جورج خلف حنا يوسف -024

  جورج منير السيد -022
  جورجينا فؤاد غطاس -022

  جوزيف عونى عدلى زاخر -027

  جوزيف مسامح عطاهللا مسعد -028

  جوزيف نصحى انور وهبه -029

  جوستين مايكل شفيق -071

  جوستين ميشيل شفيق شاكر -070

  جون ويليم منير -075

  جيهان خليفة سيد عبد العواض -073

  حامد مصطفى حامد محمد -074

  حسام الدين أحمد عزمي -072

  حنان ابراهيم عبد المنعم -072

  حنان ربيع احمد -077

  حنان شعبان عيد عبدالرحيم -078

  خالد عبد المنعم محمد -079
  خالد ناجى محمود -081

  خلف ناجى فرج هللا -080

  ف مقرحىخلود عبد اللطي -085

  داليا احمد فاروق احمد -083

  داليا حسين عباس احمد -084

  داليا شحاته احمد ابراهيم -082

  داليا نبيل سامي بسكالس -082

  دعاء أحمد حسين محمود -087

  دعاء سعد عبد اللطيف خلف -088

  دعاء سيد سلطان -089

  دعاء طلبه محمد عبد العظيم -091

  مل بيومىمحمددعاء عبدالقادر كا -090

  دعاء كامل حسان محمد -095

  دعاء محمد اسماعيل حسن -093

  دعاء محمد رفعت فرج عبد هللا -094
  دعاء محمد فهمي -092

  دعاء مصطفى محمود عبدالباقي -092

  دعاء ناجى محمد خميس -097

  دهب محمد صادق اسماعيل -098

  ديانا فايز حنا -099

  ديفيد عبيد كمال -511



   

  يتم تسليم األوراق بالشركة 311رقم :510الكشف من رقم
  5102/  5/  5يوم الثالثاء الموافق 

 

 للمزيد من الوظائف واخبار المسابقات الحكومية تابعنا علي الفيس بوك من هنا

http://www.facebook.com/wazaef4youth 

 او علي مدونة وظائف الشباب من هنا 

t.comwww.wazaef4youth.blogspo 

 

 

  دينا محسن عبد المنعم عبد اللطيف -510

  دينا محمد حسان ابراهيم -515

  دينا مكرم حنا خليل -513
  دينا هاني عبد المنعم إبراهيم -514

  رائد رمسيس زغلول زكى -512

  رامى انور فنجرى جبره -512

  رامى عيد فضل -517

  راندا عبد العظيم محمود عثمان -518

  رانيا احمد احمد محمد طنطاوى -519

  رانيا خلف سعد عطية -501

  رانيا عبد الرحيم عبد هللا -500

  رباب عبدالمعز تهامي محمد -505

  رباب علي راشد محمد -503

  رباب مدحت سعيد محمد -504

  يع محمد محمد احمدرب -502

  رجوه حامد نجيب خلف -502

  رحاب رجب عبد الحميد محمد -507
  رحاب صالح فتحي احمد -508

  رحاب عاطف مبروك -509

  رحاب محمد عبد الحميد محمد رستم -551

  رحاب يحي فصيحي سطوحي -550

  رحمه خلف جعفر خلف -555

  دينا ثروت شحاته-553

  رشا زكريا محمد سيد -554

  رشا محمد على -552

  رضا خلف علي محمد -552

  رضا محمد أحمد على حسن -557

  رضوى احمد عبد التواب -558

  رضوى كامل مصطفى كامل -559

  رغده ابراهيم محمد على شعراوى -531

  رقية سليم محمود طنطاوي -530

  رمضان عبد الحميد عباس عبد الرحمن -535
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  رنا الحسينى محمد حبيب -533

  رنا شحاتة حسب هللا صاوى -534

  رنا علي طه سيد -532

  رنا هانى ميخائيل -532

  روجيه رافت فوزي جرجس -537

  روزالين ممدوح عزيز جيد -538

  روفيدا طه أحمد محمد -539

  ريتا سمير سامى زكى -541
  ريم محمد عبدالمطلب عبدهللا -540

  ريهام بدر فضل -545

  يدريهام يحيي حسين س -543

  زهراء احمد احمد محمد -544

  زينب ربيع محمد علي -542

  زينب محرم محمد فرج -542

  زينب مندى توفيق شلقامى -547

  سارة محمود شحاته حسن -548

  ساره جمال حسين عزت -549

  ساره خالد صبحى محمد -521

  ساره فاروق أحمد سيد -520

  ساره محمد عبد الرازق زيدان -525

  ساره مختار محمد عبد الغفار -523

  ساره ممدوح معتمد -524
  ساره نبيل شقرانى جبر -522

  ساره نبيل نتيج توفيق -522

  سالى عادل حلمى يسى -527

  سامح نبيل شوقي -528

  سامر سعيد فريد -529

  سامية جمال عبد المعز حسين -521

  ساندي نبيل بشري مكسيموس -520

  سحر سيد كمال -525

  سحر علي أحمد طه -523

  سعد رشوان عبدالمعز -524

  سعديه سنوسى حسن حزين -522

  سمر سمير شفيق جرجس -522

  سمر عبدهللا جمال -527

  سمر عبدهللا على -528

  سمر محمد رضا -529
  سمر محمود عبدالرحيم عبدالعليم -571

  سمر محمود محمد سيد -570

  سمر مصطفي احمد فرغل -575

  ة سامح ميخائيلسوسن -573

  سيادة فتحي انور عبدالرحيم -574

  شحاته عطا شحاته وهبه -572



  شذى محروس فرج صالح -572

  شريف عصام عالء الدين فتحي -577

  شريف محمد عبد العظيم -578

  شريف موريس عياد سعد -579

  شريف وفدى سويسى محمد -581

  شرين ثروت عزيز -580

  فشرين راضي عبدالرؤو -585

  شريهان سامح محمد كامل -583
  شعبان راجح ماضي مصطفي -584

  شعيب عمار صالح على -582

  شهيرة عبد الناصر عبدهللا محمود -582

  شيماء احمد كمال الدين عنتر على -587

  شيماء بهروز عوض محمد -588

  شيماء جمال محمد ابو السعود -589

  شيماء ربيع كمال محمد -591

  شيماء فتحى محمد على -590

  شيماء فرغلى جابر احمد -595

  شيماء محمد صادق محمد -593

  صابرين ابراهيم خليفة محمد -594

  صباح بدوي عبد الفتاح -592

  صفاء ريان محمد محمود -592

  صموئيل شحاتة بشرى السيد -597
  صموئيل غطاس فايز -598

  طارق بكر محمد بكر -599

  اب صالح فرغلىطاهر عبدالتو -311

   

 للمزيد من الوظائف واخبار المسابقات الحكومية تابعنا علي الفيس بوك من هنا

http://www.facebook.com/wazaef4youth 

 او علي مدونة وظائف الشباب من هنا 

t.comwww.wazaef4youth.blogspo 

 

 

  يتم تسليم األوراق بالشركة 411رقم :310الكشف من رقم
  5102/  5/  3يوم االربعاء الموافق 

 

  طه حسني سليمان سالم -310

  طه محمد زكي عبدالجيد -315

  عائشة شلبي رشدي محمد عثمان -313

  عادل صالح محمد يوسف -314

  حمنعبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الر -312

  عبد الرءوف سعد كامل خليل -312

  عبد الرحمن امام عبد الماجد محمود -317
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  عبد الرحمن أحمد شوقى -318

  عبد الرحمن جمال محمد محمد -319

  عبد الرحمن طه أبو زيد محمد -301

  عبد الرحمن محمد عوض محمد -300

  عبد المعز تهامى محمد -305

  نىعبدالباسط جالل بكرى عبدالغ -303

  عبدالرحمن طه أبوزيد محمد -304

  عبدهللا محمد نسيم -302
  عبير جالل على محمد -302

  عبير عباس محمد حسب -307

  عز مرزق نجيب -308

  عزايم حسانين سيد -309

  عفاف ماهر محمد حلبى -351

  عال رجب ابراهيم يسين -350

  عالء الدين جمعه حسن محمد -355

  عالء شريف عبد الفتاح محمد -353

  على محمد محمد محمد -354

  علي خلف -352

  علي سعد عبدالبديع -352

  علياء سيد عبد الرازق محمد -357

  علياء محمد مجدى محمود -358

  عماد اسحق فؤاد الهرسك -359
  عمر محمد عز الدين -331

  عمران حسين جاد كامل -330

  عمران كامل حسين جا -335

  عمرو احمد شوقي -333

  عمرو سيد فتحي -334

  عمرو محمد احمد حسين -332

  عمرو محمد جمال عرفات -332

  عمرو محمد عبد الحكيم -337

  عمرو محمد عز الدين -338

  غادة طارق فضل عثمان محمد -339

  فاتن منير عبدهللا عبد القوي -341

  فاتن نادي عبدالبصير -340

  مفاطمة احمد ابراهي -345

  فاطمة احمد قطب راتب -343

  فاطمة أحمد أحمد علي أبو السعود -344
  فاطمة طه عبدالحميد سيد -342

  فاطمة عصام شاكر محمد -342

  فاطمة على عبد الحميد محمد -347

  فاطمة محمد ابراهيم محمد حسن -348

  فاطمة محمد نمر محمد -349

  فاطمة منصور محمد سليمان -321



  حمود حسنفاطمه م -320

  فايزة عادل خليفة محمود -325

  فرنسا لبيب ثابت -323

  فيبى ميالد جابر -324

  فيرنا مكرم القس عبد المسيح -322

  فيرونيا فليمون عياد ميخائيل -322

  كرستين رفيق فؤاد نصيف -327

  كرستين عاطف رياض برسوم -328
  كرستين عزت شحاته -329

  سكرستين فرحات يوسف جرج -321

  كرستينا جوزيف فوزى -320

  كرستينا عطية شنودة -325

  كرم خلف وهبه ابراهيم -323

  كريستين سمير شفيق عوض -324

  كريستين عزت شحاته -322

  كريستين كرم مسعود -322

  كريستينا مالك انور -327

  كريم حسن حبشى محمد -328

  كريم فتحي إبراهيم شحاتة -329

  كريمة محمد زكي عبدالمنعم -371

  كيرلس ناصف نجيب رزق -370

  لملوم علي لملوم مرسي -375
  لمياء حسن محمد عبد البصير -373

  لمياء شاهر عبد المحسن محمود -374

  لمياء مختار عبدالسالم -372

  لمياء وسام محمد ابو الليل -372

  لوسيان سمير كامل -377

  مؤمن خميس عيد محمد -378

  ماجد منير دانيال بسطا -379

  مارتينا سامى رزق هللا مرقس -381

  مارتينا عاطف فارس -380

  مارسيل ممدوح توفيق -385

  ماركو محروس توفيق -383

  مارلين مجدى فكرى -384

  ماري جابر اديب حنا -382

  ماريان خليل حسانين -382

  مـــاريــان ســامح منيــر -387
  ز خليلماريان مجدى عزي -388

  ماريان موسي عطية -389

  ماريانا زين عياد برسوم -391

  مارينا القس أثناسيوس زاخر -390

  مارينا مفرح عبدالكريم -395

  ماريهان شحاته ساروفيم -393



  ماريهان لطيف يوسف اسكاروس -394

  مايكل ادوار وهبه -392

  مايكل بشري كامل -392

  مايكل سعد نظيم سعد -397

  حمد ابراهيم الشيخم -398

  محمد احمد عبد النعيم هاشم -399

  محمد احمد محمود احمد -411
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  محمد أحمد عبد التواب محمد -410

  محمد أحمد عبد الصالحين عبد الباسط -415

  محمد أحمد مهدى عبد المحسن -413

  محمد أشرف احمد عبدالرحيم -414

  محمد بدرى محمد خالد -412

  محمد بيومي سيد -412

  محمد جالل عبد العاطي حسن -417

  محمد حسين محمد احمد -418

  محمد حسين محمد شلقامى -419

  محمد حمدى على عطا هللا -401

  محمد خلف سيد عبد الرحيم -400
  مد ربيع احمدمح -405

  محمد ربيع محمد -403

  محمد رجب عبد العزيز حسن -404

  محمد زين العابدين عبد الغنى شعيب -402

  محمد سراج الدين ماهر محمود -402

  محمد سمير عبدالغنى -407

  محمد سمير محسن -408

  محمد سيد عبد القانون -409

  محمد سيد عبدالمالك -451

  محمد شرف محمد -450

  محمد صابر محمد -455

  محمد صبحى عثمان حسن -453

  محمد صفوت عبدالرشيد -454

  محمد صالح احمد -452

  محمد صالح حسن -452
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  محمد صالح عباس تمام -457

  محمد ضاحي محمد عبد الحافظ -458

  محمد عبد السالم راضى محمد -459

  محمد عبد الظاهر اسماعيل ابراهيم -431

  لعظيم مصطفى اماممحمد عبد ا -430

  محمد عبد المولي حسن -435

  محمد عثمان عبد الحليم عثمان -433

  محمد عثمان عبد الحميد محمد -434
  محمد على دسوقى عبد الجواد -432

  محمد علي ابراهيم يوسف -432

  محمد علي محمد صادق -437

  محمد عمر محمد عبد السالم -438

  محمد فريد توفيق عبدالمالك -439

  محمد فكرى اسماعيل تونى -441

  محمد كامل شحاته عبد الرحيم -440

  محمد مجدي خلف -445

  محمد محفوظ محمد شعبان -443

  محمد محمود أحمد محمد -444

  محمد مصطفى على عباس -442

  محمد ممدوح احمد السعيد -442

  محمد نبيل عبد الرحمن احمد -447

  محمد وحيد ماهر محمد -448
  محمود ابراهيم محمد عبد العزيز -449

  محمود احمد محمد عبد اللطيف -421

  محمود جمال فاروق -420

  محمود حماد شعبان احمد -425

  محمود سعد ابوالليل ضاحي -423

  محمود صديق انور حافظ -424

  محمود طلعت محمود -422

  محمود على كريم حسانين -422

  مود علي راشد عبدالباقيمح -427

  محمود كامل شحاتة عبد الرحيم -428

  محمود محروس محمد موسى -429

  محمود محمد رفعت -421

  محمودصالح حسن -420

  مروان محمد عبدالعظيم عبد اللطيف -425

  مروة جمال ياسين -423
  مروة عبد الحميد عبد الستار إبراهيم -424

  ز عبدهللامروة عبدهللا عبد العزي -422

  مروة محمد عبدالرازق -422

  مروة محمد عثمان أحمد على -427

  مروة مرسي جالل مرسي -428

  مروة مصطفي عبد العزيز مصطفي -429



  مروه جمال يسين -471

  مروه خالد على عشرى -470

  مروه صفاء الدين محمد -475

  مروه محمد محجوب -473

  الشيميمروه مصطفي عبد العزيز مصطفي  -474

  مريام سمير عزيز ناروز -472

  مريام فايز سعيد جرجس -472

  مريان رمزي بشري يوسف -477
  مريان سمير كامل ابراهيم -478

  مريم ادوارد توفيق -479

  مريم جرجس ونجد جرجس -481

  مريم حنا اسحق صالح -480

  مريم شحاته صاروفيم جرجس -485

  مريم عماد بباوي جرجس -483

  .مريم عوني حنا يواقيم -484

  مريم فايز وهبه جرجس -482

  مريم محفوظ حبيب يوسف -482

  مريم محمد عبد الصبور حسانين -487

  مريم موريس صدقى فرج -488

  مريم موسى عزيز عبد السيد -489

  مريم نور أيوب عياد -491

  مصطفى ابراهيم -490
  مصطفى احمد عبد الرحمن -495

  ر راضي عليمصطفى النم -493

  مصطفى أحمد محمد خلف -494

  مصطفى رجب عبد السالم على -492

  مصطفى صفوت حمدي -492

  مصطفى محمد مصطفى ابراهيم -497

  مصطفى هاشم رفدى -498

  مصطفي ابراهيم قاسم -499

  مصطفي طه عبدالعزيز عبد الحافظ -211
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  مصطفي عبدالسالم الشناوي -210

  مالك موريس رياض عياد -215
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  ممدوح حسن حسين محمد عبدالعزيز -213

  منار ربيع ناجى عبد المالك -214

  منار رسمى عبد العزيز درويش -212

  منال حيدر فوزى عبد الباقى -212

  منال محمد عبد العلم -217

  منال محمود عبد العليم -218

  منال نصحي عبد العظيم -219

  منال وليم العزيز -201
  منة هللا زين العابدين على رضا -200

  منة هللا عالء محمد -205

  منتصر احمد صديق احمد -203

  منى ثابت لبيب اسكندر -204

  منى جمال كامل محمد -202

  منى محمد الحسينى -202

  منى محمد شقرانى جبر -207

  مني سيد عبد الظاهر مرسي -208

  مني محمد عبد الحميد السيد -209

  مها اسماعيل محمد هاللى -251

  مها صالح توني -250

  مها هاشم محمد عيسي -255

  مهيتاب على محمود احمد -253

  موار ميخائيل رزق سليمان -254
  مى عبد النبى احمد عبد الحليم -252

  ى عصام عليوهم -252

  ميخائيل نبيل بشري مكسيموس -257

  ميرفت عاشور ابراهيم على -258

  ميرفت محمد أحمد محمود -259

  ميرنا رفعت كمال عبد السيد -231

  ميرنا ميالد شلبي عزيز -230

  ميشيل سمعان رزق -235

  ميالنيا صفوت زكي -233

  مينا سعيد فريد -234

  مينا عادل سامي -232

  مينا عزت عزيز وهبة -232

  مينا مجدى سامى ابو اليمين -237

  مينا مخلص -238

  مينا مالك اسحق -239
  مينا ممدوح ابراهيم -241

  مينا يحيي ذكي داود -240

  نادي مصطفي محمد السيد -245

  ناديه جبر عبدالفتاح محمد -243

  نانسى وليم ابراهيم ميخائيل -244

  ناهد جمال فتحى بكر -242



  نبيلة محمد الصغير عبد العزيز -242

  نجــالء كــدوانى حســن -247

  نجوى عزايم حسانين سيد -248

  ندى طاهر عبد العزيز عبد الونيس -249

  ندى ناصر عبد هللا محمد -221

  ندي ناصر محمد -220

  نردين نبيل فكري حنا -225

  نرمين احمد محمد احمد -223
  نرمين خليل عبد الملك خليل -224

  نرمين نادي نصري حبيب -222

  نسمة محمود ابراهيم ابو زيد -222

  نشوى نجيب عبد الحليم موسى -227

  نشوىربيع عمر راشد -228

  نعمه مجدى مكرم نخله -229

  نعيمة بيومي عبد العظيم محمد -221

  نفيسة عبدهللا على على -220

  فراجنها سامي عبد الوهاب  -225

  نها عبد السالم ابو اليمين محمد -223

  نهال سليمان مصطفى -224

  نهال عصام عمر كريم -222

  نهى عبدالرحيم احمد -222

  نهـى فــاروق محمــود -227
  نوال رشوان عبدالغني رشوان -228

  نور على نور ابراهيم -229

  نوره رجب محمد جاب هللا -271

  دنورهان رمضان علي محم -270

  نورهان عبدهللا احمد حسن -275

  نورهان محمد عصام خلف جاد -273

  نيفين محفوظ فكرى -274

  نيفين يوسف عزيز سمعلن -272

  هاجر احمد حلمى حميد -272

  هاجر اسماعيل زكي محمد -277

  هاجر راضى محمد احمد -278

  هاجر رشاد فوزى -279

  هاجر صالح محمود عبد اللطيف -281

  جر متولي زغلولها -280

  هاجر مصطفي كامل -285
  هادي مصطفي محمد السيد -283

  هالة منتصر فاروق فؤاد -284

  هانم ابوالفتوح عبدالعزيز محمد -282

  هانم شعبان علي علي -282

  هانى عنتر فرنسيس -287

  هايدى سامي نجيب -288



  هايدى كامل كمال حنا -289

  هايدي مجدي تادرس جرجس -291

  هبة احمد عبد النعيم سيد -290

  هبة احمد عثمان احمد -295

  هبة أحمد إبراهيم عبد الغني -293

  هبه جميل عبد العليم عبد البديع -294

  هبه رمسيس لمعى توفيق -292

  هبه عبد الجابر مهاود حسان -292
  هبه فاروق محمد عبد الرحمن -297

  هبه محمد خلف -298

  هبه محمد علي مفيد حسونه -299

  هبه نصر صالح ابو الليل -211
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  هدى حسن عبد الحميد الوراقى -210

  هدى محمد ابوبكر صالح -215

  هدى محمود عبد العليم كيالنى -213

  الوهاب محمودهدير خالد عبد  -214

  هدير كمال عز الدين عبد الفهيم -212

  هدير مصطفي كامل محمد -212
  هناء احمد عزيز على -217

  هند جمال عبد الظاهر -218

  هند رمضان شعبان -219

  هند عثمان حافظ محمود -201

  هند عالء الدين رفعت تونى -200

  هند فتح الباب جابر محمد -205

  خليل هند ناجى مناع -203

  هويد مصطفي نايل عبد الحكيم -204

  هيثم احمد ربيع عبد الكريم يونس -202

  هيثم على سعيد عبد الحميد -202

  هيثم محمد شعبان على الدين -207

  وائل نجاح صاروفيم جرجس -208

  وردة نصر عبد القادر -209

  وفاء أحمد نشأت أحمد سعد الدين -251

  وفاء سعد كامل عبد هللا -250
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  وفاء صفوت مسعد مصطفى -255

  وفاء محمد -253

  وفاء محمد محمود حافظ -254

  والء حسن محمد عبد الحكيم -252

  والء حمدى عبد الظاهر احمد -252

  والء عاطف حسن راتب -257

  والء عبدهللا سليمان عبدالغنى عبدهللا -258

  والء وليم حنا -259
  يارا خيري محمد مرزوق -231

  يارا فتحى عبد الحكيم -230

  ياسر محمد مليجى -235

  ياسمين محمد محمود ابراهيم -233

  ياسمين يسري عبد المنعم سعد -234

  ياسين أحمد محمد محمد -232

  ياسين إبراهيم ياسين مرسى -232

  يوستينا رضا موسى -237

  يوستينا صبحى فنيار -238

  يوستينا عصام عدلي -239

  ذكى عبد السيد يوستينا عيد -241

  يوستينا نبيل صادق -240

  ابراهيم محمد ابراهيم -245

  احمد خلف سيد تونى -243
  احمد سيد جمال عثمان -244

  احمد عزام ابراهيم ابو الليل -242

  احمد محمد احمد حسين -242

  احمدمحمد العربى عبد الجواد عبد العظيم -247

  اسالم سيد خلف علي -248

  صالح عبدالسند سليماناسماء  -249

  اسماء محمود لملوم صميده -221

  اسماء مصطفي فريد محمـد -220

  ااّلء كمــال اسمــاعـيل عبدالــبــاقى يونس -225

  اميره تادرس يوسف تادرس -223

  ايات صابر محمد عبدالجليل -224

  آية محمد عبد الرحمن -222

  آية نوح عبد هللا على -222

  أحمد فضل أحمد فضل -227

  أحمد يسر محمد محمد دربالة -228
  أزهار محمد شحاته على حسين -229

  أســامة عــدلي أبـــوزيد حســـين -221

  أسامه جمال اسماعيل على -220

  أنطونيوس صبحى زكريا -225

  بشوي نشات نصيف -223

  جورجينا غطاس نجيب -224



  حازم أحمد عبد العظيم -222

  ناصر السيد علىحسن عبد ال -222

  داليا احمد عبد المنعم محمد -227

  دعاء محمود على محمود -228

  دوالجي ليون عطيه -229

  دينا اسحق لبيب سالمة -271

  رابعة محمد احمد محمد -270

  رانيا خضر عبدالمالك جاد -275
  رانيا كرم عبده -273

  رحاب محمود احمد فوزي -274

  رغدة يحيي حسين سيد -272

  رفعت سمير اسماعيل مهنى -272

  رندا رأفت عبد الجليل -277

  سارة فتحي ارنست -278

  ساره قلته فؤاد قلته -279

  سعودى سيد محمد محمد عبد العال -281

  سماح محمد محمد عبدالباقي -280

  سمر أشرف سيد محمود -285

  سمر رجب محمد -283

  سمير فاضل رسمى -284

  سرحان ابراهيم سوزان احمد يسرى -282

  شيماء خلف عبد العظيم علي -282
  شيماء سيف درويش شلقامى -287

  شيماء طه زكى احمد -288

  طارق زياد محمد نصر -289

  طه حسين محمد ابراهيم موسي -291

  طه كمال صابر عبدالسالم -290

  عمرو احمد وهبه يوسف -295

  فاطمة حسين دكروري محمد -293

  ه عبد الحميدفاطمة حميد -294

  لورانس لندس عزيز حنا -292

  ليلى لزمى رزق -292

  مؤمن عالء الدين عبد الرحمن -297

  ماجى موريس عياد -298

  مادونا هانى فكرى -299

  مارتينا مبروك فوزى -711
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  محمد البدر عبد الرحيم -710

  محمد انور عبد الوهاب عبد العليم -715

  محمد رفقى محمود -713

  محمد صفوت عبد الرشيد صديق -714

  محمد صفوت عبد الرشيد صديق -712

  محمد فولى ذكى رمضان -712

  محمود مصطفي اسما عيل -717

  مرفت خلف ابو العمران احمد -718

  مرقص خلف زكري جورجي -719

  مرقص خليفة زكرى جورج -701
  مروة حامد ثابت حسين -700

  مريام اشرف شاكر -705

  مريم ماهر فهمي -703

  منى جمال عبد الباقى عبد هللا -704

  مى مصطفي محمود -702

  ميرنا موريس عياد -702

  ميرهان مجدى بولس شحاته -707

  نسمة يوسف عبد العزيز -708

  نها اسماعيل عبد اللطيف سيد -709

  هالة نبيل أحمد -751

  هانم محمد عبدالعزيز على -750

  هايدى صفوت صبرى حنين -755

  هبة محمد على محمود -753

  هدى عنتر على عبدالباقى -754
  هند محمد سيد محمد -752

  محمد منصور جاد هللا عبد الهادى -752

  نرمين ثابت يونان ابراهيم -757

  هدير عمران خليفة محروس -758

  رانده راضي غرياني عبدالغني -759

  مارى منقريوس ابراهيم حنا -731

  إسراء محمد هانئ محمود -730

  مارى عياد ميخائيل فرج -735

  اسراء حسن احمد حسن -733

  هبه اسماعيل ابراهيم -734

  نانسى عادل لبيب -732

  ماجد فخرى غنى -732

  د المنعم ابراهيممحمود رضا عب -737

  امانى رشدى ابوزيد محمد -738

  مريم سمعان لطفى -739



  اسراء محمد هانى محمود -741

  هبه عبد الحكيم عبد الحميد موسى -740

  لمياء حسن محمد عبد البصير -745

  ايه محمد عبد الوارث -743

  اسراء عاطف منير محمد -744

  محمد جالل عبد المعز عيسى -742

  ريستينا مجدي دانيالك -742

  ميرهان مجدي بولس شحاته -747
  هبه أحمد محمد توفيق -748

  كريستينا مالك انور -749

  ايمان مختار محمد صادق -721

  عبدهللا محمد نسيم صالحين -720

  عمرو سيد فتحي محمد -725

  اماني ناصف الويز جرجس -723

  ايريني سمير فؤاد خليل -724

  فايزة عادل خليفة محمود -722

  ايهاب مصطفي مهني عباس -722

  رانيا عبدالناصر محمد مصطفي -727

  مارتينا غالي حبيب -728

  مروة فولي محمد -729

  محمد صفوت عبدالرشيد صديق -721

  هبة احمد محمد توفيق ابوالليل -720
  افتخار محمد عبد الحميد -725

  رحاب اشرف عبد الصبور -723

  سمر سمير يوسف محمد -724

  هانم شعبان علي علي -722

  شيماء سيف درويش -722

  ميرهان مجدى بولس شحاته -727

  غادة مصطفى جاد عبد اللطيف -728

  محمد يحيى فرغلي سليمان -729

  اسماء محمد ابو اليمين عبدهللا -771

  إسراء محمد هانى محمود -770

  إيمان صبره شحاته محمود -775

  دعاء السيد عبد الحليم فرحات -773

  رحاب عبد العزيز سعد ابراهيم -774

  رضا رفعت غطاس غبلاير -772

  ريهام مختار ثابت محمد -772
  سحر ابراهيم محمد مرسى -777

  شيماء محمود عبدالرحيم -778

  رضا رفعت غطاس غبلاير -779

  وسام ربيع شعبان كامل -781

  فاطمة ربيع محمد احمد -780

  كرستين لويز شنوده عياد -785



  شريف اشرف شحاته محمد -783

  رغدة يحيي حسين سيد -784

  أسماء عبد الوهاب عبد النذير عبد المتجلى -782

  شيماء محمد عثمان حسن -782

  أحمد راضي عبد الرؤوف أبو الليل -787

  الشيماء مصطفى عبد الحميد محمد -788

  م أحمدأحمد عبد الرحمن عبد الكري -789

  ايمان عمر على ابراهيم -791
  شيماء محمود عبدالرحيم محمد -790

  رحاب شحاته رمضان محمد -795

  سيد محمد هيبه -793

  والء رمضان احمد عبداللطيف -794

  مصطفى محمد محمود عبدالقوى -792

  منى محمود احمد زكى -792

  مونيكا حنا شلبى كامل -797

  نيفين كمال طلعت حنا -798

  وسام ربيع شعبان كامل -799

  مريام سمان لطفى -811
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  هبة محمد على محمود -810

  رانيا طلبة زكي عبد التواب -815

  مى جمال وهبة -813

  دراندا محمود سي -814

  مريام عزيز ميشيل -812

  محمد انور عبد الوهاب -812

  اسراء محمد هاني -817

  ايمان صبره -818

  غاده مصطفي جاد -819

  شيماء محمد عثمان حسن -801

  اسماء عمرو -800

  ساره حسني عبد القادر سيف عبد القادر -805

  همت مجدى عبد الغنى إبراهيم -803

  عبد السالم سارة فرج عبد المجيد -804

  دينا أشرف محمد السيد دسوقى -802
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  مروة عالء محمد -802

  مصطفي محمد محمد -807

  اسماء طه محمد عبدالعزيز -808

  اسراء عاطف منير محمد -809

  كريستين فالح عبد الملك اسكندر -851

  هانم شعبان علي علي -850

  هبة محمد على محمود -855

  اسماء محمد سعد أحمد -853
  مصطفى محمد محمود -854

  ايمان محمد ربيع داخلى -852

  هاجر محمد زغلول عبد السالم -852

  مريام سمير عزيز ناروس -857

  احمد عبد الرحمن عبد الكريم احمد -858

  ايهاب سمير منير ايوب -859

  كريستين فالح عبد الملك اسكندر -831

  هانم شعبان علي علي -830

  ى محمودهبة محمد عل -835

  فاطمة ربيع محمد احمد -833

  دعاء السيد عبد الحليم فرحات -834

  شيماء محمد عبد الرازق على -832

  والء محمد كامل حسن -832

  شيماء سامي قطب -837
  على محمد محمد عبد اللطيف -838

  وليد اسحق ابراهيم -839

  احمد محمود شكرى محمود -841

 يزاحمد طنطاوى عبد العز -840
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